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Alex Bússulo

De Artur Nogueira

A Toyota Industries Cor-
poration (TICO) realizou na 
tarde da quinta-feira, 16, a 
pré-inauguração da fábrica 
em Artur Nogueira. A ceri-
mônia foi fechada ao público 
e contou com a presença de 
lideranças e colaboradores 
da empresa, além de autori-
dades municipais. O evento 
teve início com o pronun-
ciamento do presidente da 
Toyota Material Handling 
Mercosur Indústria e Comér-
cio de Equipamentos Ltda. 
(TMHM), Hiroyuki Ogata. 
“Nossa meta não seria con-
cluída se não tivéssemos o 
apoio de nossos parceiros. 
Pretendemos oferecer pro-
dutos com mais rapidez e 
com a qualidade Toyota e 
uma produção genuinamente 
brasileira”, afi rma o presi-
dente.

Em seguida, a cerimônia 
foi marcada com o haste-
amento das bandeiras ao 
som do hino nacional e o 
descerramento da placa de 
conclusão das obras da fábri-

ca. Como costume japonês, 
as lideranças efetuaram o 
plantio de três árvores.

Durante pronunciamen-
to, o prefeito de Artur No-
gueira Celso Capato desejou 
sucesso a Toyota. “A vinda 
desta fábrica para Artur 
Nogueira é importante pois, 
além de gerar mais emprego 
e renda e contribuir para a 
arrecadação do município, 
também abre uma perspecti-
va para a gente receber outras 
empresas que venham para o 
nosso município. Nosso go-
verno está empenhado para 
trazer novas empresas para 
cá. Nosso objetivo é gerar no 
mínimo dois mil empregos 
em quatro anos”, afi rma o 
prefeito.

Os vereadores de Artur 
Nogueira também prestigia-
ram a cerimônia. “Reconhe-
cemos que é uma grande 
conquista para nosso muni-
cípio receber esta empresa 
multinacional, a marca Toyo-
ta é mundialmente conhecida 
e reconhecida, com certeza 
será uma grande parceira 
para o desenvolvimento de 
Artur Nogueira, gerando em-

prego e renda, além de levar 
nossa cidade para o mundo, 
em nome da Câmara Munici-
pal de Vereadores desejamos 
muito sucesso a empresa”, 
afi rma o presidente da Câ-
mara, Silvinho Conservani.

A fábrica de empilha-
deiras da Toyota em Artur 
Nogueira está com toda a 
parte de infraestrutura pron-
ta. Agora, a empresa entrará 
na fase de montagem dos 
equipamentos de produção, 
contratação de mão de obra e 
treinamento da mão de obra.

A fábrica tem aproxi-
madamente 31.000 m² de 
construção em uma área total 
de aproximadamente 93.000 
m², localizada no Bairro Sítio 
Novo, próximo as indústrias 
Kurita e Mitsuba.

A previsão da inaugura-
ção oficial é para outubro 
de 2013, com a produção 
das primeiras máquinas. No 
mês de agosto e setembro já 
estão agendados os primei-
ros testes de produção das 
máquinas. A produção inicial 
terá a capacidade anual de 5 
mil empilhadeiras.

Cerca de 120 profi ssio-

Nogueirense

Pré-inauguração da Toyota reúne lideranças em 
Artur Nogueira

 Evento reuniu lideranças da empresa e do município

nais serão contratados no 
total para toda a operação 
da fábrica, entretanto cerca 
de 54 instrutores estrangei-
ros e 1 instrutor da matriz, 
em Diadema, passarão pela 
empresa para preparar a mão 
de obra, de acordo com todo 
o padrão mundial da Toyota.

A empresa está em fase 
de contratação de profi ssio-

nais para os mais diversos 
cargos e funções de uma 
fábrica do porte da Toyota 
Empilhadeiras. Dentre as 
quais estão: produção, com-
pras, manutenção, recursos 
humanos, engenharia, qua-
lidade, logística, lideranças, 
entre outros.

O processo seletivo teve 
início em junho de 2012 e 

deve prosseguir até julho 
de 2013. Um processo se-
letivo usa diversas técnicas 
para buscar candidatos que 
tenham a maior parte das ca-
racterísticas solicitadas pela 
empresa. Os processos seleti-
vos acontecem em Diadema, 
Campinas e Artur Nogueira, 
no escritório localizado na 
própria fábrica.

De Mogi Mirim

A Fatec (Faculdade de Tec-
nologia) Jornalista Arthur de 
Azevedo realizou na última 
sexta-feira, dia 17, a 4ª edição 
do “Fatec de Portas Abertas”. 
Trata-se de uma exposição de 
empresas da região, que na 
sede da Faculdade instalam seus 
stands para apresentação do 
trabalho e cadastro no banco 
de currículos. 

As inovações tecnológicas 
trazidas pelo mercado atraem, 
a cada ano, mais visitantes e, 
consequentemente mais ex-
positores. De 2012 para 2013 
dobrou o número de empresas 

participantes. Neste ano hou-
ve cerca de 40 expositores da 
região.

“O fator principal que le-
vou a esse aumento de empre-
sas interessadas foi a procura 
pela mão de obra qualifi cada”, 
frisou o diretor da Fatec de 
Mogi Mirim, André Giraldi.

Devido a esse aumento 
houve a necessidade de amplia-
ção do espaço físico. Em 2013 
a exposição foi realizada no 
ginásio da faculdade e também 
na área externa coberta por uma 
tenda de 500 m².

Nesses espaços, as empre-
sas fi zeram suas apresentações 
através de vídeos, panfletos, 

brindes e outros recursos de 
acordo com cada segmento. 

Um dos objetivos do even-
to é possibilitar à empresa en-
contrar o profi ssional que esta-
va procurando e o profi ssional 
a oportunidade que almejava. 

A 4ª edição do “Portas 
Abertas” contou ainda com 
as presenças do vice-prefeito, 
Gerson Luiz Rossi Junior devi-
do a parceria da Prefeitura com 
a faculdade e do vice-diretor su-
perintendente do Centro Paula 
Souza, César Silva que, segundo 
Giraldi, marcou presença no 
evento pelo fato de a Fatec de 
Mogi Mirim ser pioneira no 
Projeto. 

Nelson Peliche

“Portas Abertas” conta com 
aumento no número de 
visitantes e de participantes 
superando expectativas

Para a direção da Fatec o evento foi positivo atraindo grande número de 
pessoas logo pela manhã

De Jaguariúna

Em parceria com a Facul-
dade de Jaguariúna - FAJ, a Or-
ganização Não-Governamental 
(ONG) Projeto Lar Feliz, de 
Jaguariúna, lançou, no dia 4 de 
maio, o curso “Padaria e Con-
feitaria Mão na Massa” que será 
oferecido na própria sede da 
entidade aos adolescentes assis-
tidos pelo projeto. Atualmente, 
o Lar Feliz presta acolhimento 
institucional a 65 crianças e 
adolescentes, de zero a 17 anos, 
afastados do convívio familiar.

A FAJ vai disponibilizar 
professores e estagiários do 
curso de Gastronomia para 
ministrar o curso. Além disso, 
estagiários dos cursos de Psi-
cologia e Enfermagem, sob 
estágio supervisionado, vão 
compor a equipe terapêutica. 

O curso terá uma carga 
total de 80 horas e dará a 

oportunidade para a profi ssio-
nalização e abertura para outras 
frentes de trabalho que visam 
benefi ciar a convivência social 
e familiar, o bem-estar e o co-
nhecimento. A primeira turma 
contará com 25 alunos, de 12 
a 18 anos, que, após concluído 
o curso, receberão certifi cado.

As aulas de panificação 
acontecerão às sexta-feiras e 
quinzenalmente aos sábados, 
até 22 de novembro. O profes-
sor Douglas Martins, de Gas-
tronomia, será o responsável 
pela condução do curso e será 
acompanhado por um estagi-
ário diferente a cada semana. 
A coordenadora dos cursos de 
Gastronomia e Turismo da FAJ, 
Rita Bellas, irá supervisionar as 
atividades e acompanhar pes-
soalmente as aulas aos sábados.

Segundo o presidente da 
Ong, Paul van Opstal, além de 
capacitar os adolescentes para 

a confecção de massas, pães, 
bolos, doces, tortas e outras 
confeitarias, o projeto favorece 
aspectos do convívio familiar, 
comportamental e de disciplina. 
A cada 15 dias, haverá a presen-
ça de um familiar do aluno, de 
onde a criança foi retirada do 
convívio, que estará lado a lado 
na execução das atividades.

Incentivar o espírito em-
preendedor dos jovens, apon-
tando caminhos para a inserção 
no mercado de trabalho e a 
busca pelo futuro profi ssional, 
é outra meta a ser atingida pelo 
curso, que trará ainda, como be-
nefício, o autoabastecimento da 
entidade, com a produção diária 
de 150 pães que são consumi-
dos pelas crianças, adolescentes 
e funcionários da casa.  “Nossa 
equipe de profi ssionais também 
será treinada pelo professor da 
FAJ e vamos passar a produzir 
os pães”, destaca Opstal.

A FAJ vai disponibilizar professores e estagiários do curso de Gastronomia 
para ministrar o curso

FAJ se une a Projeto Lar Feliz 
para capacitar jovens na 
produção de pães

João Kantovitz

De Paulínia
 
            A Prefeitura de 

Paulínia firmou um convênio 
com a Secretaria de Desenvolvi-
mento Social do Estado de São 
Paulo para adesão no programa 
“Creche Escola”, que garante a 
construção de uma creche no 
Residencial Pazetti, localizado no 
bairro Saltinho,  para 150 crian-
ças na faixa etária dos 4 meses 
aos 5 anos de idade. Paulínia foi 
aprovada no processo seletivo do 
programa, tendo entrado com o 

pedido em abril.
            O orçamento da obra 

é de R$ 1,8 milhões, que será 
construída com verba estadual, 
enquanto que a prefeitura terá 
a responsabilidade pelos servi-
ços de manutenção da unidade, 
além do seu funcionamento. Isto 
abrange folha de pagamento, 
água, energia elétrica,  materiais 
de consumo, entre outras des-
pesas.

A construção terá uma área 
de 800 metros quadrados num 
terreno de 5 mil metros quadra-
dos. O projeto será de um edifício 

térreo com sala de atividades, 
berçário, fraldário, lactário, cozi-
nha, refeitório, lavanderia e  sala 
de uso múltiplo, equipada com 
computadores para iniciação das 
crianças à informática. 

A obra inclui ainda rede de 
água e esgoto, energia, telefonia 
e divisas muradas. Para se adaptar 
aos padrões de sustentabilidade 
e respeito ao meio ambiente 
exigidos por lei, a nova creche 
do Residencial Pazetti adotará 
o sistema de aquecimento solar 
e especifi cações para reduzir 
o consumo de água e energia. 

Secretário 
Estadual de 
Desenvolvimento 
Social do Estado 
de São Paulo, 
Rodrigo Garcia, e 
prefeito de 
Paulínia José 
Pavan Júnior 
assinam 
convênio de par-
ceria para cons-
trução de creche 
no Residencial 
Pazetti

Parceria garante nova creche no Residencial Pazetti


